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al şedinţelor Comisiei din ziua de 13, 14 şi 15 aprilie 2010  

 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Apărării Naţionale 
- Mihail Vasile Ozunu – secretar de stat 
De la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
- acad. Vasile Cîndea – preşedinte  
- Dan Schiopu  
- Dan Delion  

 
 Iniţiator: 

- deputat Valeriu Tabără  
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
Marţi, 13 aprilie 2010 

Ora 15.00  
 

RAPOARTE 
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă 
redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze 
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provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 martie 2010. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. PL-x 
199/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de 
urgenţă. Termen: 16 aprilie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică 
a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci. 
PL-x 51/2010. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. Termen: 30 martie 2010. Iniţiatori: Chirilă Constantin, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Stroian Toader, Tabără Valeriu, Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, 
Ghiveciu Marian, Munteanu Ioan, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor. 
C.D. – Cameră decizională. 
  

AVIZ 
 4. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea 
şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România. Pl.x. 92/2010. Aviz. Termen: 29 martie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi Ardeleanu Sanda-Maria, Avram Marian, Boiangiu Victor, Botiş Ioan-Nelu, 
Canacheu Costică, Călian Petru, Cărare Viorel, Gherasim Vasile, Giurgiu Mircia, 
Göndör Marius-Sorin, Gospodaru Gabriel-Dan, Gurzău Adrian, Iftime Dragoş-Adrian, 
Iorguş Zanfir, Leşe Doru Braşoan, Lubanovici Mircea, Movilă Petru, Neculai Marius, 
Niţu Adrian Henorel, Oajdea Daniel Vasile, Pandele Sorin Andi, Păduraru Nicuşor, 
Popescu Adrian, Postolachi Florin, Potor Călin, Riviş-Tipei Lucian, Rusu Valentin, 
Spînu Teodor-Marius, Stroe Mihai, Surpăţeanu Mihai, Vîlcu Samoil, Zătreanu Dan-
Radu, Munteanu Ioan, Stanciu Anghel, Vlădoiu Aurel, Cristian Horia, Gavrilescu 
Graţiela Leocadia, Ţaga Claudiu, Derzsi Ákos, deputaţi Minoritati: Grosaru Mircea, 
Ibram Iusein, Longher Ghervazen, Zisopol Dragoş Gabriel; senatori David Gheorghe, 
Oprea Dumitru, Plăcintă Sorina Luminiţa, Popa Mihaela, Rădulescu Cristian. C.D. – 
Cameră decizională. 

 
Miercuri, 14 aprilie  şi joi, 15 aprilie 2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 10 voturi pentru, 3 abţineri şi 6 voturi împotrivă. 
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 Domnul vicepreşedinte Josef Koto a solicitat modificarea ordinei de zi şi anume 
ca punctul 1 să devină punctul 3 şi invers.  
 Domnul deputat  Marius Spînu a precizat că dacă nu se modifică ordinea de zi, 
Grupul Partidului Democrat Liberal se va retrage de la lucrări. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea punctului 1 din ordinea de zi 
pentru săptămâna viitoare. Această propunere a fost aprobată cu 20 de voturi pentru, 4 
voturi împotrivă şi 4 abţineri.  
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 
personalului din învăţământ (PL-x 199/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat scrisoarea Departamentului Legislativ  
care recomandă respingerea având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 151/2008 a fost abrogată expres prin Legea nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că proiectul de lege a fost 
aprobat la Comisia pentru muncă. 
 Domnul deputat Marius Spînu a subliniat că ordonanţa a fost declarată 
neconstituţională. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii pentru săptămâna 
următoare, timp în care Biroul Comisiei, împreună cu Departamentul Legislativ să 
discute în vedere găsirii unei soluţii. 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren, 
proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui 
sediu şi a unei biblioteci (PL-x 51/2010). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare darea în administrarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România a unei suprafeţe de teren proprietate publică a 
statului, de 4400 m2, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în scopul 
construirii unui sediu şi a unei biblioteci.  
 Domnul deputat Valeriu Tabără, iniţiator, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că la momentul iniţierii acestuia, Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord 
cu transferul. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a făcut un istoric al Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România şi a considerat că se face un act de dreptate prin transferul acestui 
teren în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci. Pe cale de consecinţă, propune 
aprobarea. 
 Domnul Mihail Ozunu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
a precizat că ministerul nu se opune, dar consideră că trebuie să se respecte legislaţia în 
vigoare. 
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 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat.  
 A urmat propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea 
şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România (Pl.x. 92/2010). 
 Domnul deputat Anghel Stanciu, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a 
propus avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Marius Spînu, deşi este iniţiator al propunerii legislative, a 
considerat că este o supralegiferare, un paralelism legislativ şi a propus aviz negativ.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea 
legislativă. În urma votului, s-a hotărât eliberarea avizului negativ cu 11 voturi pentru 
avizare favorabilă, 4 voturi împotrivă şi 8 abţineri.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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